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És l'element constructiu principal
Tenia una doble funció: de cos portant i d'element de tancament i protecció de les
inclemències de l'entorn exterior.
L'acabat dels murs és de pedra vista (sense cap tipus d'arrebossat)
En el cas del Castell de Beuda no es va utilitzar pedra tallada ni treballada per a
la seva construcció, sinó que es va aprofitar el material de l'entorn: pedres de formes
i característiques totalment irregulars.
Mur de pedres de dimensions, tall i color regulars
disposades formant filades horitzontals.
Mur amb juntes obertes, per perdua del material
de trava, segurament per l'erosió i l'efecte del
vent i de la pluja.
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Les pedres tenen els contorns erosionats i arrodonits, i la superfície de les pedres presenten gran
nombre de forats ( no disposen d'una superfície
llisa ni plana)
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Restauració de la façana de pedres, omplint els
junts mitjançant morter.
Creació d'una façan a plana pel fet de fer desaparèixer les obres produïda per les pedres a fi
d'omplir els junts amb morter, de manera "enrassada" amb la superfície exterior de les pedres.
Difuminació de la forma real de les pedres.

Façana de pedres irregulars de diferents
dimensions i/o de diferent forma.
No es disposen a manera de filades.
En aquest cas, podríem estar parlant d'una façana creada a partir de la col·locació de pedres
en sec. És a dir, es correspon a un mur amb juntes
obertes, per perdua del material de trava,
segurament per l'erosió i l'efecte del vent i de la
pluja.

ALÇAT TRANSVERSAL SUD-EST A - A'_ vista general del conjunt_

ALÇAT LONGITUDINAL SUD - OEST D - D'_ Vista general del conjunt_

ALÇAT TRANSVERSAL SUD-EST B - B'_ vista façana principal_
Façana amb gran nombre d'obertures de gran detall_

ALÇAT LONGITUDINAL NORD - EST E - E'_ Vista general del conjunt_

Façana construïda en una fase de construcció
posterior.
Aquest fet es demostra per la utilització de pedres
totalment irregulars en la forma i les dimensions,
igual que en el color i el tipus.
De la mateixa manera, el morter es disposa sense
seguir cap norma, ja que tant s'utilitza per rejuntar
junts com per superposar-se indistintament sobre
les pedres.

LES

OBERTURES_

El fet que l'estructura tipològica no varï al llarg dels segles sovint dificulta la detació d'una
construcció.
A l'hora de fer una aproximació de la cronologia, ens hem de basar, en gran part,
en les obertures (portes i finestres) i en els elements decoratius que trobem a les façanes
principals, ja que en els laterals les obertures són mínimes i de gran austeritat.
La porta d'entrada pertany a un arc de mig punt
feta de dovelles de pedra (ben tallades i allisades)
S'ha utilitzat 25 dovelles en total d'unes dimensions
mitjanes.
Destaca la perfecta regularització, tant de dimensió com de col·locació de les 11 dovelles situades
a la part superior de la porta.
De la mateixa manera s'observa clarament la irregularització de les pedres situades en els brancals
de la porta. En aquest cas no es pot parlar d'un
treball precís ni en la forma ni en la col·locació
d'aquestes.
En aquest cas, ens trobem amb una altra finestra
situada en la façana principal i que ja destaca per
la seva gran ornamentació i el seu precís detall en
el treball. S'observen múltiples relleus i alguns detalls
de siluetes d'animals.
El treball de la pedra comença a ser de millor
qualitat.
Els brancals i la llinda (de carreus) ja començen a
tenir ornamentació, com també els petits capitells
situats sobre els brancals.
Sobre la finestra apareix l'escut de la família propietàtria (els Queixàs)

+0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00

Finestra situada a la façana principal en la qual ja
s'observa una construcció més austera, però a la
vegada, "acurada" pel simple fet de remarcar-ne
els seus límits.
Es correspon a una finestra de línies rectes.
Ara bé, de la mateixa manera, no s'observa cap
tipus de decoració ni la utilització de pedres més
ben tallades.
Finalment, el que si que ens hi trobem és una simple
reixa,amb l'única missió de protegir les estances de
planta primera.
Finestra situada en la façana principal (en la torre
de l'homenatge) i que destaca per la seva forma
de finestra gòtica.
S'observa molt de treball a l'hora de tallar i polir
la pedra (creant ampit i llinda mitjançant carreus).
S'observen dues volutes a la part superior i destaca
la no presència d'una petita columneta que sostenta la llinda.
L'aparició de la finestra consisteix amb l'ampliació
de la torre de l'homenatge cap al S.XV

Els castells són la mostra palpable d'un "señorio feudal" originat per la necessitat de defensa envers les possibles incrussions dels seus enemics. D'aquesta manera va sorgir el Castell de Beuda ( de Queixàs ). Molt pròxim a l'antiga Via
Domicia i a la Via Augusta que unien la Tarraconensis amb la Septimania a través dels Pirineus.
Obertura d' estil gòtica de reduïdes dimensions.

Situat en una tranquila vall entre les comarques de L'Empordà i la Garrotxa. Concretament, es troba ubicat a l'oest del poble de Beuda, damunt d'un petit turó de molt fàcil accès.

Creació dels brancals a partir de la col·locació a
testa d'un carreu perfectament tallat en forma
rectangular i polit.
A la part superior de la finestra ens trobem amb
una llinda amb forma retranquejada a partir de
la disposició de tres carreus.
L'ampit es forma amb la disposició de varis carreus

Pel que fa a la seva forma, actualment, consisteix en una construcció dels segles XIV - XV que es superposa a una forma més antiga. L'estructura de l'edifici està formada per dues parts molt ben diferenciades:
- La primera és la torre de l'homenatge la qual té tres pisos d'alçada. En una restauració moderna es va substituir l'antic teulat a dues aigües per un de pla i amb uns murs perimetrals coronats per merlets. Cal destacar en aquesta part un
finestral doble en el segon pis. Podriem afirmar que es tracta de la part més antiga ( es té notícia des de l'any 1119)
- La segona part és rectangular, amb vessants orientats cap a les façanes principals. Aquesta seria la part ampliada per la familia Queixàs, amb moltes incorporacions gòtiques. Actualment, el seu interior es troba estructurat de
manera semblant a una masia de mitjans del segle XX.

Obertures de dimensions reduïdes en façana que
s'utilitzaven com a espai de defensa. En la part
interior del mur, aquesta augmenta de dimensions
per tal de permetre fàcil accès i millor vissibilitat.
Els seus contorns es delimiten a partir de la mateixa
pedra emprada en la façana però normalment
de majors dimensions (carreus sense polir).
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Finestra de petites dimensions situada a la façana
lateral demostrant un caràcter auster.
S'observa com no hi ha cap mena d'acabament
per a reforçar els brancals i que per a construïr la
llinda s'hi ha col·locat una pedra de forma rectangular, però sense estar ben tallada ni polida.
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Conclusió: Gran irregularitat dels elements.
Obertura sense definició dels seu perímetre.

Obertura de construcció moderna de directrius
rectes en brancals, llinda i ampit.
Els brancals s'han format a partir de la col·locació
de dos pedres a testa de grans dimensions (no
cairejades).
En canvi, tant l'ampit com la llinda es conformen
a partir de maons ceràmics de petites dimensions i
massisos.
En la llinda, concretament, de directriu semicorbada, es combinen filades de maons disposats a
"testa" en sentit vertical amb una nova filada amb
maons a "testa" en sentit horitzontal.
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ALÇAT TRANSVERSAL NORD-OEST C - C'_ vista façana del darrera_
Façana completament opaca ( sense cap tipus d'obertures )_
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